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DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Ciência Yandex cria mecanismo
que facilita trabalho de físicos

Serviço de
busca ajuda
na pesquisa
nuclear
pecífica permite a mais de 700 físicos que trabalham no experimento de Golutvin vasculhar instantaneamente cerca de um vigésimo dos dados que eles produzem e modelar buscas de acordo
com 600 critérios diferentes, como o tempo de colisão. O software da Yandex também produz códigos de barra que são incorporados em trabalhos científicos,
para que outros cientistas possam facilmente acessar os dados
subjacentes usando seus smartphones. No geral, a tecnologia
“pode encurtar a cadeia que vai
da concepção à efetivação” de
uma experiência, diz Golutvin.
Yandex está assessorando o
grupo de pesquisas gratuitamente, e até mesmo emprestando aos cientistas capacidade de
[memória e processamento de]
servidores: cerca de 13% do poder computacional para o experimento de Golutvin é suprido
pela empresa de Moscou. Andrey
Ustyuzhanin, um pesquisador da
Yandex, comandou a equipe de
cinco pessoas que, em três meses,
criou a ferramenta para a Cern. O
software vasculhou dezenas de
milhares de arquivos espalhados
por servidores da Cern, traba-

Olga Kharif
Bloomberg Businessweek
Como físico na Organização
Europeia para Pesquisa Nuclear,
ou Cern, Andrei Golutvin passa
seus dias lançando partículas subatômicas umas contra as outras
no Grande Colisor de Hadrons
(LHC, na sigla em inglês), um anel
de 16,8 quilômetros de imãs supercondutores enterrado a 175
metros sob a Suíça e a França. As
colisões de alta energia em seu experimento, um dos quatro atualmente em curso no LHC, buscam
respostas para alguns dos maiores
mistérios da natureza e geram por
ano cerca de 20 bilhões de “pontos de dados” — pontos de referência que servem de base para
comparações. Pesquisar o enorme
arquivo em busca de colisões que
correspondam a critérios específicos pode levar horas.
Golutvin ficou cansado de esperar. Poucos meses atrás, ele pediu ajuda à Yandex, empresa de
buscas na web predominante na
Rússia, sua terra natal, e em 10 de
abril as duas organizações divulgaram o resultado da colaboração. Um mecanismo de buscas
montado para essa finalidade es-

Conhecido pela sigla LHC, o Grande Colisor de Hadrons é um anel de imãs supercondutores no qual são feitas pesquisas para responder a mistérios da natureza

lhando à noite, enquanto os
cientistas dormiam. Apenas uma
parte dos registros existentes na
Cern já foram rastreados, mas
Ustyuzhanin quer indexar todos
os 20 bilhões de colisões de partículas registradas neste ano — um
número que supera o volume total de páginas indexadas da web.
O trabalho prestado gratuitamente poderá ajudar a Yandex a
manter seu terreno contra o Google, que vem, lenta, porém continuamente, ganhando participação de mercado na Rússia e agora
controla 26% das buscas no país.
(A Yandex responde por 60%). A
doação de tecnologia à Cern, onde o jovem Tim Berners-Lee redigiu o documento que lançou as

bases para a World Wide Web em
1989 — é uma grande jogada de
marketing, diz Ram Akella, professor de sistemas de informações e gerenciamento de tecnologia na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Os consumidores podem pensar: “Se essas
pessoas inteligentes estão usando a Yandex, nós também talvez
devêssemos fazê-lo”, diz ele. “Tem
tudo a ver com fixação de marca”.
Isso também poderá ajudar a
Yandex no exterior. Desde sua
oferta pública inicial de ações
nos Estados Unidos, na qual levantou US$ 1,3 bilhão, em maio
de 2011, a Yandex abriu dois escritórios na Suíça e lançou seu
serviço de buscas na Turquia.

Ustyuzhanin Yandex diz que a
empresa ainda não decidiu se assumirá a responsabilidade por
projetos científicos semelhantes
no futuro. Sem dúvida, existe demanda por esse tipo de serviço, de
acordo com Akella, da Universidade da Califórnia. À medida que
as pesquisas dependem mais do
computador, especialmente em
áreas como genética e biomedicina, os cientistas “estão se afogando em dados e não sabem como
encontrar o que necessitam”, diz
Akella. Buscas personalizadas para cientistas “são o Santo Graal”,
diz ele. O Google oferece uma ferramenta chamada Fusion Tables
que ajuda os cientistas a recolher,
processar e compartilhar dados. A

empresa também doa parte de
sua capacidade de servidores para
executar cálculos para determinados pesquisadores.
Para a Yandex, construir a tecnologia foi relativamente fácil;
vários dos membros da equipe tinham formação em física e compreenderam as necessidades dos
cientistas. A parte mais difícil foi
descobrir em que lugar os especialistas em tecnologia da informação da Cern armazenavam os
dados. “Você tem que encontrar a
pessoa que mantém a infraestrutura e tomar um cafezinho com
ela”, diz Ustyuzhanin, que visitou
a Cern duas vezes durante o projeto. “Eu tomei muito café.” (Tradução de Sergio Blum)
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Alimentos Grupo suíço derrota Danone e deve assumir operação em 2013

Nestlé compra nutrição
da Pfizer por US$ 11,8 bi
Andrew Jack e Louise Lucas
Financial Times, de Londres
A Nestlé vai assumir formalmente o controle das operações de
nutrição da Pfizer em 2013, após
vencer uma acirrada disputa pelos
negócios com uma oferta em dinheiro de US$ 11,85 bilhões. O
grupo suíço de alimentos superou
concorrentes como a francesa Danone, vencendo o leilão que foi desencadeado pela decisão da Pfizer
de concentrar-se em suas operações farmacêuticas.
O negócio, uma disputa rara para a Nestlé, reflete o desejo do grupo de crescer particularmente nos
mercados emergentes e reforçar
sua linha de produtos de nutrição
infantil. Isso vai exigir vários meses
de aprovações regulatórias ao redor do mundo. Consultores dizem
que a Nestlé conseguirá evitar vendas importantes de ativos para obter as aprovações antitruste.
Paul Bulcke, presidente-executi-

vo da Nestlé, disse ontem: “A nutrição infantil tem sido o coração de
nossa companhia desde que ela foi
fundada em 1866. A Pfizer Nutrition é um excelente ajuste estratégico e esta aquisição reforça nosso
compromisso em ser a maior companhia de nutrição, saúde e bemestar do mundo”.
Os negócios de nutrição da Pfizer, herdados quando ela comprou a Wyeth em 2009, por US$ 68
bilhões, tiveram uma receita de
US$ 2,1 bilhões em 2011, um crescimento de 15% sobre 2010. Eles
vendem fórmulas especiais para
bebês e crianças, fórmulas de transição e produtos de nutrição materna e adulta.
A venda será o maior desinvestimento da Pfizer desde a venda, por
US$ 16,6 bilhões, de marcas de
produtos de consumo de saúde
que incluíam o remédio para resfriado Sudafeld e o creme contra
dor Bengay, para a Johnson &
Johnson em 2006. Ela ocorre antes
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de uma planejada venda ou desmembramento da divisão de saúde animal da Pfizer, que segundo
analistas poderá gerar US$ 15 bilhões e terá entre o candidatos a
compra a Bayer e a Novartis.
Ian Read, CEO e presidente do
conselho de administração da Pfizer, que decidiu pela venda após
sua nomeação no fim de 2020, disse: “Continuamos concentrados
no reforço do patrimônio dos
acionistas e, após a conclusão deste desinvestimento, esperamos
alocar os recursos após os impostos para novas recompras de ações,
ou investir em outras oportunidades de desenvolvimento de negócios, com o retorno sobre as recompras de ações continuando como a situação a ser melhorada”.
A Pfizer disse que vai atualizar
suas diretrizes financeiras para
2012 quando divulgar os resultados de seu primeiro trimestre financeiro de 2012, em 1º de maio.
Kurt Schmidt, presidente da

Nestlé Nutrition, disse que a aquisição foi complementar do ponto
de vista geográfico, com 85% das
vendas ocorrendo nos mercados
emergentes e com negócios adicionais no Reino Unido, onde a
Nestlé não está presente no segmento.
“Esta é uma categoria de crescimento elevado, onde os nascimentos estão. Portanto, é o lugar
certo para se estar”, disse ele. Números da firma de pesquisas de
mercado Euromonitor mostram
que 45% do crescimento do mercado de nutrição infantil nos
próximos cinco anos virá da
Grande China, região que responde por cerca de um terço das
receitas dessa unidade de Pfizer,
de US$ 2,1 bilhões.
A Pfizer foi auxiliada pelo Morgan Stanley e pela Centerview. A
principal consultora da Nestlé
foi a Rothschild & Cie. Ontem, a ação da Nestlé caiu
2,8% na Bolsa de Zurique.
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Bulcke, CEO da Nestlé: “A Pfizer Nutrition é um excelente ajuste estratégico”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2012, Empresas, p. B4.

Movimento falimentar
Falências Requeridas
Requerido: Comercial de Rolamentos Gtr Ltda. Endereço: Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 219,
Bairro de Campos Elíseos - Requerente: Santovito
Rolamentos Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Requerido: Gba Metalúrgica S/A - Requerente:
Lavrita Engenharia, Consultoria e Equipamentos
Industriais Ltda. - Vara/Comarca: 3a Vara de Jaboticabal/SP
Requerido: Petrel Marine Conservadora Ltda. Requerente: Alcina Franco de Moura - Vara/Comarca:
9a Vara de Niterói/RJ
Requerido: Platume Instalação Industrial Ltda. Requerente: Banco do Brasil S/A - Vara/Comarca: 7a
Vara de Santo André/SP
Requerido: Saturnia Sistemas de Energia Ltda. Requerente: Corporate Software Informática Ltda. Vara/Comarca: 4a Vara de Sorocaba/SP
Requerido: Transportes Amigos Unidos S/A - Requerente: Rosângela Cristina Alves Araújo - Vara/Co-

marca: 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
Requerido: Vane Comercial de Autos e Peças Ltda.
- Requerente: Célia Aparecida de Souza Porto - Vara/Comarca: 4a Vara de Ribeirão Preto/SP

Falências Decretadas
Empresa: Esb Soluções e Tecnologia Ltda. ( Extensão Dos Efeitos da Falência da Empresa Esb
Eletronic Service Indústria e Comércio Ltda. ) Administrador Judicial: Dra. Adriana Lucena Zóia
de Camargo - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências
de São Paulo/SP
Empresa: Fuzzy Engenharia e Representação
S/C Ltda. ( Extensão Dos Efeitos da Falência da
Empresa Esb Eletronic Service Indústria e Comércio Ltda. ) - Administrador Judicial: Dra.
Adriana Lucena Zóia de Camargo - Vara/Comarca:
2a Vara de Falências de São Paulo/SP
Empresa: Global Assistência Médica S/C - Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 25, Sala 1001, Centro Administrador Judicial: Dr. Gustavo Lincks - Vara/Comarca: 7a Vara de Nova Iguaçu/RJ

Empresa: M P C Motores S/A ( Extensão Dos
Efeitos da Falência da Empresa C. B. T. Companhia Brasileira de Tratores ) - Endereço: Rodovia
Engenheiro Thalles de L. Peixoto Júnior, S/nº, Sp
318, Km. 238 - Administrador Judicial: O Mesmo
Dos Autos Principais - Vara/Comarca: 1a Vara de
São Carlos/SP
Empresa: Mário Pereira Lopes Empreendimentos
S/A ( Extensão Dos Efeitos da Falência da Empresa C. B. T. Companhia Brasileira de Tratores ) Endereço: Rodovia Sp 318, Km. 349 - Administrador
Judicial: O Mesmo Dos Autos Principais - Vara/Comarca: 1a Vara de São Carlos/SP
Empresa: Pax Saúde Ltda. - Administrador Judicial:
Dra. Roseana Dias Cruz - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG
Empresa: Saúde Master Assistência Médica À
Saúde Ltda. - Administrador Judicial: Dra. Úrsula
Catarine Rocha Matos - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG

Processos de Falência Extintos
Requerido: Al Xerox Ltda. ( Auto Falência ) - Re-

querente: Al Xerox Ltda. - Vara/Comarca: 18a Vara de
Natal/RN - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Artmódulo Comércio e Representação
Ltda. - Requerente: Placas do Paraná S/A - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL - Observação: Homologado acordo celebrado entre as partes
Requerido: Benedito Nunes Barueri ME - Requerente: Seds Factoring Sociedade de Fomento Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Barueri/SP
Requerido: Comercial J. F. de Gusmão Ltda. - Requerente: Munclair Metalúrgica e Comércio Ltda. Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Silmar Nordeste Indústria de Ventiladores e Exaustores Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Apesa Equipamentos Elétricos S/A - Vara/Comarca:
13a Vara de Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Calil Abduch Comércio e Representação de Material Eletrônico Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de
Maceió/AL

Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
G B Atacadistas Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de
Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Caetano Branco S/A Indústria e Comércio - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Indústria Metalúrgica Sóprego Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Extrusão Brasileira de Plásticos Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Eletro Industrial Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de
Maceió/AL
Requerido: Comercial Jumbo Ltda. - Requerente:
Eletrometalúrgica Erisma Ltda. - Vara/Comarca: 13a
Vara de Maceió/AL
Requerido: Frigorífico Rainha da Paz Ltda. - Requerente: Banco Industrial do Brasil S/A - Vara/Comarca: 10a Vara de Londrina/PR - Observação: Desistência homologada

Requerido: K e K Distribuidora de Cosméticos Ltda. Requerente: Gillete do Brasil Ltda. - Vara/Comarca: 4a Vara
de Itabuna/BA - Observação: Falta de interesse de agir
Requerido: Nova Era 2004 Reformas e Decorações Ltda. e Outros - Requerente: Gentil Antônio
Trindade - Vara/Comarca: 4a Vara Empresarial do
Rio de Janeiro/RJ - Observação: Homologado acordo
celebrado entre as partes
Requerido: Paramed Materiais Médicos Hospitalares Ltda. - Endereço: Rua Padre Roser, 209, Chácara do Encosto - Requerente: Jobinvest Fomento
Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências
de São Paulo/SP - Observação: Homologado acordo
celebrado entre as partes
Requerido: Prévia Empreendimentos Imobiliários
Ltda. - Requerente: Comercial Figueirense Ltda. - Vara/Comarca: 13a Vara de Maceió/AL - Observação:
Pedido julgado improcedente
Requerido: Transportes Lara Ltda. - Requerente: Indústria Gráfica e Editora Serena Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de Curitiba/PR - Observação:
Homologado acordo celebrado entre as partes

